
na soutěži „Šumavský pohár“ spojené 
s pochodem městem Prachatice 
s mažoretkami. Na tomto vystoupení 
byla navázána velmi dobrá spolupráce 
s firmou „Jonsered“ která se stala 
hlavním sponzorem dětské dechovky 
ZUŠ Vimperk.

3. 10. 1994 proběhlo vystoupení 
dechovky v Českých Budějovicích 
u příležitosti otevření nového casina. 
Vystoupení dechovky a dětského 
pěveckého sboru Zvonky ZUŠ 
Vimperk v Hotelu Zlatá hvězda.

V roce 1994 měla dětská dechovka 
celkem 19 veřejných vystoupení, 
zúčastnila se jedné národní soutěže, 
jednoho zahraničního zájezdu a jed-
noho Setkání dětských dechových 
hudeb. Pokračování na straně 4. 

Z činnosti pobočky 

ve Vacově
Již druhým rokem je v provozu 

pobočka Základní umělecké školy 
Vimperk ve Vacově. Vzhledem k tomu, 
že jí v letošním roce začalo navštěvo-
vat více žáků a rozšířila se nástrojová 
nabídka, byli jsme schopni v předvá-
nočním čase poprvé zorganizovat

Základní um   lecká škola
Nerudova 267
385 01 Vimperk

Tel./Fax: 388 411 193
info@zusvimperk.cz
www.zusvimperk.cz

Občasník pro žáky, rodiče a příznivce ZUŠ Vimperk

SZU KAI ˇ

ě

Dechový orchestr – Z historie – 4. díl
V minulém čísle jsme uzavřeli rok 

1993 a končili jsme prvním roční-
kem Setkání dechovek ve Vimperku 
v červnu 1994. 

Rok 1994 - dokončení
Dne 26. 6. 1994 se zúčastnila 

dechovka ZUŠ Vimperk prvního 
oficiálního vystoupení v zahraničí a to 
setkání v německém Nuekirhenu am 
Inn. Dechovka se zúčastnila slavnost-
ního pochodu asi třiceti kapel a to za 
obrovského nadšení místních obyva-
tel. Pochodovalo se několik kilometrů 
za 30°C vedra. Všichni účastníci 
museli sáhnout až na dno svých sil. 
Někteří členové dechovky byli po tomto 
pochodu značně vyčerpáni. Po tomto 
pochodu se zúčastnila dechovka 
koncertního soutěžního vystoupení 
a pak soutěže v pochodování 
na místním fotbalovém stadionu. 
Z obou soutěží si odvezla velmi vysoké 
ocenění a diplomy. 

29. 6. 1994 proběhlo slavnostní 
vystoupení dechovky na Slavnosti I. ZŠ 
Vimperk. Vystoupení bylo spojeno 
s pochodem městem.

 Prázdninová vystoupení 
10. 7. 1994 Vystoupení na stašské 

pouti.
22. 7. 1994 slavnostní otevření 

hotelu ANNA ve Vimperku.
23. 7. 1994 vystoupení na čkyňské 

pouti.
23. 8 – 29. 8. 1994 soustředění 

dechovky na Lipně – Nová Pec.

Soustředění proběhlo ve značném 
pracovním nasazení. Hrálo se 
5-6 hodin denně.   

 Na soustředění nastal značný 
problém v sekci doprovodných 
nástrojů a to v trubkách. Na soustře-
dění se nedostavil tubista Tomáš 
Hurský a celou sekci zachraňoval 
jedenáctiletý tubista Petr Samec. 
Jeho výkon byl opravdu nadživotní. 
Přesto se odchod Tomáše Hurského 
zdál být nenahraditelný a další 
vystupování dechovky bylo značně 
ohroženo. Byl požádán o výpomoc 
bývalý tubista Emil Jiroušek, který 
svou účastí zachránil vystoupení 
dechovky těsně po prázdninách. 
Na tomto soustředění též ukončili své 
působení v dechovce její vynikající 
členové, kteří odcházeli po prázdni-
nách studovat do svých škol a učilišť 
mimo Vimperk. Byli to tito členové: Jiří 
Kotlík, Martin Laluha, Michal Voldřich, 
Jarka Tajanovská (která odešla 
studovat hoboj na Konzervatoř v Čes-
kých Budějovicích) a též služebně 
nejstarší člen dechovky Jan Doule, 
který byl členem ještě předcházející 
dechovky a měl velmi velkou zásluhu 
na dokonalé hře prvních křídel 
v dechovce. Všem těmto členům patří 
velké poděkování za jejich práci 
a všichni věříme, že si občas přijdou 
zahrát jako hosté. Soustředění 
se zúčastnili učitelé Staněk Petr, Karel 
Škvrna, Lenka Vališová, Pavel Krliš  
a jako host František Staněk. 

19. 9. 1994 první poprázdninové 
vystoupení. Propagační vystoupení 
u příležitosti soutěže „Šumavský 
pohár“ – pochod městem

30. 9. 1994 celodenní vystoupení
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POŘÁDÁ

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
16. 5.  13.00 -  17.00

ZÁPIS NOVÝCH ŽÁKŮ
23. 5. 16.00 – 18.00 

obory: hudební, taneční, výtvarný, literárně-dramatický
24. 5. 16.00 – 18.00 

obory: hudební, výtvarný, literárně-dramatický
25. 5. 16.00 – 18.00

 obory: hudební, taneční, výtvarný, literárně-dramatický

NABÍZÍME
V hudebním oboru vyučujeme hru na tyto nástroje: zobcová flétna, příčná flétna, klarinet, saxofon, fagot, 

trubka, lesní roh, trombon, tenor, baryton, tuba, bicí, akordeon, klavír, housle, violoncello, kytara, el. 
kytara, el. basová kytara, el. klávesy. Dále se vyučuje sólový a sborový zpěv. Žáci se věnují i hudební teorii. 
Všichni také mají možnost navštěvovat dechový orchestr, jazzový soubor, komorní soubory, komorní hru či 
pěvecký sbor.

Ve výtvarném oboru se věnují žáci kresbě, malbě, grafice, dekorativním činnostem, modelování, tvarování 
a keramice. Seznamují se také s počítačovou grafikou, digitální fotografií a multimediální tvorbou (tvorbou 
animovaných filmů).

V tanečním oboru se rozvíjí pohybový projev pomocí dětských her a hravých cvičení. Dále se žáci věnují baletu, 
současnému a lidovému tanci. Také se podívají do zákulisí taneční gymnastiky.               

V literárně-dramatickém oboru se žáci věnují dramatickým hrám, interpretacím drobných uměleckých děl 
nebo pohádek, zpracování divadelního představení, vystupování v rámci koncertů, uměleckému přednesu, 
pohybu, prací s rekvizitou a jednoduchou loutkou. 

Požadavky v jednotlivých oborech: 
Hudební obor - zpěv písně, hudební sluch (intonace zahraného tónu, rozlišení jednoho a více tónů, vyšší a nižší
tón), rytmické cítění (zopakování krátkého rytmického úseku)
Výtvarný obor - schopnost výtvarně reagovat na danou motivaci, výtvarné dovednosti s přihlédnutím k věku
Taneční obor - hudební a pohybové schopnosti, tělesná způsobilost, vrozené dispozice
Literárně-dramatický obor - komunikativnost, mluvní předpoklady 

Přijímáme žáky od 5ti let věku. Všechny hudební nástroje nabízíme k zapůjčení. 
Pro více informací nás kontaktujte nejlépe pomocí e-mailu: info@zusvimperk.cz

w w w . z u s v i m p e r k . c z  
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koncert, na kterém vystupovali pouze 
žáci vacovské pobočky. 

V naší práci na pobočce samo-
zřejmě pokračujeme i ve druhém 
pololetí a nejnabitějším měsícem 
bude pro nás květen. Dne 17. května 
pořádáme výchovný koncert pro 
Mateřskou školu ve Vacově. Na 
představení se budou podílet žáci 
hudebního oboru z vacovské pobočky, 
ale také žáci literárně dramatického 
oboru ZUŠ Vimperk. Děti z MŠ se 
formou pohádkového příběhu dozví 
něco málo o světě hudby a v rámci 
příběhu si poslechnou ukázky hry na 
různé hudební nástroje. Ještě ten 
samý den, tedy 17. května, uspořádá-
me žákovský koncert v Obecním sále 
Vacov, na kterém se opět představí 
většina žáků navštěvujících místní 
pobočku. 

24. května od 16.15 do 17.00 hod. 
bude probíhat v učebně ZUŠ v budově 
Základní školy Vacov zápis nových 
žáků na příští školní rok 2016/2017. 
Pokud máte zájem, aby Vaše děti 
pobočku navštěvovaly, přijďte prosím 
s Vašimi dětmi v tomto termínu k nám. 
Budeme se na Vás těšit. 

Mgr. Petra Vališová
vedoucí pobočky ve Vacově 

plese v hotelu Zlatá hvězda s choreo-
grafií ,,Prskavky“, na hudbu Ronda 
Veneziena a choreografii předvedly 
i na plese Charity, kde se k nim připojil 
i 4. – 6. ročník  s ukázkou ,, La Goi-
counda“, od Amilcare Ponchiella.

20. dubna proběhl v ZUŠ výchovný 
koncert pro děti z MŠ. Děti se aktivně 
zapojovaly, jako průvodci jim byly 
žákyně 3. ročníku a 7. – 1. II. ročníku. 
Na závěr každé interaktivní hodiny 
předvedly žákyně ukázky současné-
ho tance, tance Dřímotěnka, lidového, 
klasického tance na špičkách a taneč-
ní improvizaci.

Dne 25. dubna se  ve Vimperku  
konal ,,Společný  taneční podvečer 
žáků tanečních oborů“  ZUŠ Pracha-
tice, Vlachovo Březí, Baletního studia 
z Prachatic a ZUŠ Vimperk, při příle-
žitosti Mezinárodního dne tance. 
Podvečera se zúčastnili žáci 1. a 2. 
roč. s tancem ,,Čertovská kaše“, 
3. ročník předvedl dva tance a to tanec 
,,Prskavky,“ a ,,Víly dřímotěnky“, 4. 
a 6. ročník zatančil tanec ,,Se stuhami“  
a ,, La Goicounda“, a 7. – 1. II. ročník 
„ Masquerade“.

8.  6.  proběhne Závěrečné 
a absolventské představení žáků 
tanečního oboru. Zúčastní se všechny 
ročníky a na závěr se představí 
absolventky 7. ročníku a to Hana 
Bostlová v současné choreografii, 
Kristýna Dolejší v klasickém tanečním 
čísle na špičkách a Zuzana Kodýdko-
vá v současném tanci.

Viera Bagáčová       

Tento školní rok navštěvovalo taneč-
ní obor 33 žáků. Jako každý rok, i letos 
probíhala od října příprava 3 žákyň 
7. ročníku na absolventské představení. 

Dne 29. 11. se v MěKS konal tradič-
ní Adventní koncert, na kterém zatanči-
ly děti z Taneční přípravky, TP – I. a II., 
1. – 2. ročníku, 3. ročník, 4. – 6. ročníku 
a 7. – 1. II. ročníku.

1. 2. se měli možnost rodiče podívat 
na práci svých dětí na ukázkové 
hodině, která se koná každý rok. 
Rodičům se představily všechny 
ročníky.

22.  2. se žákyně 3. ročníku 
zúčastnily předtančení na maturitním 

  Žáci výtvarného oboru navštívili 
22. března výstavu Titanik v Praze 
a 6. dubna interaktivní výstavu 
v Písku ve Sladovně.

Výlet do Písku - 6. 4. jsme se ZUŠ 
Vimperk vyrazili do Písku na výstavu 
Dobrodruzi. Zde jsme se dozvěděli, že 
možná i vaši předci bydlí na Novém 
Zélandě. Začalo to dopisem, ve kterém 
stálo, že tam dítě i dospělý dostane 
svoji vlastní půdu. Ale mělo to podmín-
ku, naši cestovatelé museli podepsat 
smlouvu, že se už nikdy do České 
země nevrátí. Nejprve jeli vlakem do 
Londýna a z Londýna pluli tři měsíce 
lodí až na Nový Zéland. Trvalo dokon-
ce třicet let než se tam úplně zabydleli. 
Dodnes si říkají Bohemians.

Nádherná výstava byla doplněna 
vtipnými a dobrodružnými atrakcemi. 
Myslím, že se všem návštěvníkům líbila. 
Po výstavě jsme ve skupinkách prošli 
naučný okruh po okolí hlavního náměs-
tí. Otázky byly někdy těžké, ale navedly 
nás na zajímavé památky Písku. Výlet 
jsme ukončili rozchodem a každý z nás 
si odvezl nějakou památku.   

Václav Málek 4. A.

Zájezdy žáků výtvarného oboru

Každý školní rok je pro ZUŠ Vim-
perk, zaměstnance i žáky vždy 
ve znamení vzdělávání, koncertování, 
vystupování, vystavování, soutěžení, 
ale i vylepšování. V krátkém přehledu 
představujeme aktivity školy ve škol-
ním roce 2015/2016.

Září – Ačkoliv se v září teprve 
„rozjíždí“ nový rok, přicházejí noví žáci, 
domlouvají se rozvrhy hodin, výuka 
probíhá naplno a žáci začínají koncer-
tovat. Konkrétně měl 2 vystoupení 
dechový orchestr a někteří žáci také 
zahráli v Nemocnici Vimperk, a. s. Na 
žáky také čekaly po prázdninách 
4 zrekonstruované třídy, pro kytaristy

Co se dělo v ZUŠ Vimperk 
během školního roku? 

třída zbrusu nová či nová sborovna 
pro pedagogy.

Říjen – Žáci vystoupili při oslavách 
ZŠ TGM či ZŠ Vacov. Dechový 
orchestr hrál v Českých Budějovicích 
cca. 200 ředitelům ZUŠ z celé republi-
ky v rámci valné hromady Asociace 
základních uměleckých škol ČR. 
V Praze se uskutečnila první schůzka 
k velké akci celého roku a to společ-
ného orchestru žáků ZUŠ a členů 
České filharmonie. Ze ZUŠ Vimperk 
byli vybráni 4 žáci. O podzimních 
prázdninách proběhlo malování 
schodišť.

Listopad – 2 podzimní koncerty (ve

Taneční obor
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Chceme nabídnout nejenom dětem, ale i starším spoluobčanům možnost věnovat se hudbě, 
výtvarnému umění, tanci a divadlu. Umělecká činnost tak může přispět k posílení jejich duševní 
i fyzické kondice, potěšit je uměleckou tvorbou a více je tak zapojit do kulturního života. Moderní 
společnosti dnes nekladou akcent pouze na prodlužování délky života, ale především na podporu 
zvyšování jeho kvality. Škola se tak může otevřít pro všechny generace a vytvoří se tím skutečný 
prostor (mikrosvět) mezigenerační solidarity a komunikace. Prospěšné to bude i pro naše žáky, kteří 
tak získají zkušenost, že potkávání seniorů, kteří s nimi ve stejné škole studují umění, je přirozená 
součást života.

Ke vzdělávání se mohou přihlásit občané ve věku 55+, kteří mají chuť a čas věnovat se aktivně 
umění na neprofesionální úrovni. Na Akademii se nekonají žádné přijímací zkoušky a jediným 
kritériem přijetí je zájem o uměleckou činnost pod vedením kvalifikovaných učitelů. Výuka je 
poskytována zdarma. Prostorové podmínky, materiální vybavení a lektory poskytuje ZUŠ Vimperk, 
další výdaje spojené s provozem Akademie hradí Jihočeský kraj.
Vzdělávání probíhá formou přizpůsobených individuálních nebo skupinových výuk, přednášek, 
cvičení, seminářů a koncertů, rozdělených do pololetních částí (tzv. zimních – říjen až leden a letních 
semestrů – únor až květen). V průběhu vzdělávání nejsou studenti hodnoceni a semestry nejsou 
zakončeny žádnou zkouškou (posluchači Akademie nejsou pokládáni za studenty ve smyslu zákona 
č. 111/1998 Sb. o vysokých školách).

Vzdělávání se obvykle realizuje jednou za čtrnáct dní a trvá 1 - 2 vyučovací hodiny (účast ve výuce 
se zaznamenává do indexu). Studium je dvouleté a na jeho konci je absolventovi vydán certifikát 
na slavnostní promoci. 

Nabízíme vzdělávání 
v hudebním oboru:
 Dechové nástroje  zobcová a příčná flétna, klarinet, saxofon, fagot, trubka, lesní roh, borlice, 

    tenor, tuba
 Klávesové nástroje     akordeon, klavír, el. klávesy
 Strunné nástroje  housle, kytara, pětistrunné banjo, el. kytara, el. basová kytara
 bicí souprava, melodické bicí nástroje, tympány, zpěv – klasický, populární
 základy ozvučení s PA – práce s mix pultem, IT v hudbě - výuka notačních programů, stříhání
  zvuku

ve výtvarném oboru:
 výtvarné techniky, keramika, dekorace (k aktuálnímu období)
 základy fotografování

v tanečním oboru: základy klasické taneční techniky

v literárně-dramatickém oboru: dramatická tvorba

Závazné přihlášky ke studiu pro akademický rok se podávají od dubna do června v kanceláři 

školy nebo elektronicky na www.zusvimperk.cz. 
Veškeré další informace získáte na webových stránkách školy a dále pak v kanceláři nebo 

ředitelně, na telefonu: 388 411 193 nebo e-mailu: reditel@zusvimperk.cz.

Na vzdělávání v příjemném a inspirativním prostředí umělecké školy se na vás těší 

kolektiv plně kvalifikovaných a aprobovaných pedagogů!
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Vimperku a ve Čkyni), vyhlášení 
talentů okresu Prachatice a příprava 
na adventní čas – rozsvícení stromu 
ve Vimperku, 1. adventní neděle a žáci 
LDO s čertovskou pohádkou ve Vaco-
vě. Koncertní činnost je již v plném 
proudu.

Prosinec – Měsíc největšího vytížení, 
neboť každý chce zkrášlit předvánoční 
čas uměním. 3 x vystoupení žáků LDO 
s pohádkou, 7 koncertů žáků hudební-
ho oboru nejen ve Vimperku (Čkyně, 
Vacov), výtvarná dílna s vánoční 
dekorací a 2 samostatné koncerty 
dechového orchestru, vyprodaná 
Cihelna. O Vánocích dochází k přebu-
dování tříd výtvarného oboru a hudeb-
ní nauky a vznikají opět další krásné 
2 třídy. 

Leden – Povánoční klid trvá 14 dní 
a hned po něm začíná série třídních 
koncertů jednotlivých učitelů. V tomto 
měsíci celkem 4 a tanečnice vystupují 
na dvou plesech. 4 vybraní žáci se 
poprvé setkávají se členy České 
filharmonie a absolvují první „ostrou“ 
celodenní zkoušku v Praze.

Únor – 8 třídních koncertů a ukázkové 
hodiny pro rodiče žáků z tanečního 
oboru. V ZUŠ se začíná soutěžit 
(okresní kola ve Vimperku a v Pracha-
ticích). Dechový orchestr přiváží zlaté 
pásmo a cenu poroty z Mezinárodního 
festivalu dechových hudeb Praha 2016. 
V Paze se uskutečňuje druhá zkouška v 
sídle České filharmonie.

O jarních prázdninách jsou rekonstru-
ovány další 2 třídy.

Březen – Začínáme koncertem 
vítězů okresních kol soutěže ZUŠ 
a žáci finišují s přípravami na krajská 
kola(dřeva v Českých Budějovicích, 
žestě ve Vimperku, akordeony 
v Třeboni) – škola získává přední 
místa a dokonce 2 postupy do 
ústředního kola!!! Výtvarníci se jedou 
inspirovat na výstavu do Prahy. 
O velikonocích probíhá jarní soustře-
dění dechového orchestru na Nových  

i tanečníci včetně absolventek v MěKS. 
Ještě dvě absolventky hudebního 
oboru uspořádají samostatné koncerty 
a dechový orchestr pojede na dva 
prestižní festivaly do Kolína a do Štětí. 
Nebude chybět tradiční noční koncert 
na vimperském zámku.

Červenec a srpen – prázdniny? Jak 
kde a jak pro koho… Dechový orchestr 
zahraje na dvou akcích a zúčastní se 
celosvětové konference WASBE 
v Praze, v kongresovém sále ČNB. Na 
konci srpna pak začne pilně cvičit na 
Nových Hutích v rámci týdenního 
soustředění. První týden v červenci 
bude patřit tradičně žesťovým kurzům 
a ve škole se bude opět vylepšovat. 
3 nově zrekonstruované třídy, zbrusu 
nové pianino a nově zabezpečená 
budova ZUŠ. Jistě to nebude vše, co 
bude čekat na nové či stávající žáky 
1. 9. 2016.
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Hutích a konec března zakončují 
učitelé na pódiu MěKS v rámci 
Koncertu učitelů.

Duben – Žáci LDO se účastní 
krajského kola soutěže ZUŠ v Jindři-
chově Hradci. Výtvarníci vyrážejí do 
Písku a v MěKS představují žákům 
z I. stupně ZŠ ve Vimperku, jak se 
dělá animovaný film. Dále představu-
jí svoji činnost a práci žákům z mateř-
ských škol. Těm se věnují i tanečníci 
a samozřejmě i žáci hudebního 
oboru, kteří za přispění žáků LDO 
představují malým předškolákům 
hudební nástroje. V Praze se usku-
tečňuje závěrečné soustředění, které 
vrcholí koncertem 10. 4. Dvořákova 
síň pražského Rudolfina aplauduje ve 
stoje stočlennému orchestru, v němž 
sedí i 4 žáci ze šumavského Vimper-
ka. Krásný zážitek!!! Veřejnosti se 
představují žáci hudebního oboru ve 
dvou jarních koncertech a škola 
pořádá v MěKS přehlídku mladých 
tanečníků z celého okresu. Také se 
dozvídáme dobré zprávy: Bylo schvá-
leno zřízení Akademie umění a kultury 
Vimperk, vzdělávání III. věku a záro-
veň škola uspěla v grantových progra-
mech.

Květen – Začíná série absolvent-
ských koncertů, vernisáže či vystou-
pení (celkem 5). Žáci z Vacova se 
předvedou při závěrečném koncertě. 
Dvě žesťová kvinteta jedou přes 
celou republiku až do Orlové, odkud 
si přiváží výborná umístění z ústřed-
ního kola soutěže ZUŠ v komorní hře 
s převahou dechových nástrojů. 
Žákyně hry na zobcovou flétnu se 
zúčastňuje soutěže Novohradská 
flétna. Dechový orchestr jede do 
Vysokého Mýta a škola se pomalu 
připravuje na zápis nových uchazečů. 
Poprvé nejen těch malých, ale i těch 
starších. Na závěr měsíce pak žáci 
hudebního oboru mají postupové 
zkoušky.

Červen – Budou pokračovat postu-
pové zkoušky. Zároveň se rozloučíme 
se školním rokem dvěma koncerty ve 
Vimperku a ve Čkyni. Rozloučí se

Ve dnech 6. a 7. 5. se uskutečnilo 
ústřední kolo soutěže ZUŠ v komorní 
hře s převahou dechových nástrojů. 
Mezi postupujícími z krajských kol byla 
i dvě žesťová kvinteta ZUŠ Vimperk 
a tak se vydala spolu s pedagogy na 
dalekou cestu do Orlové, kde se 
soutěž konala. První den soutěžilo 
kvinteto ve složení Petr Picek, 
František Jungvirt – trubky, Kateřina 
Bláhová – lesní roh, Jakub Kohout – 
trombon, Zdeněk Fidler – tuba. Muzi-
kanti se snažili podat co nejlepší výkon 
a následovalo čekání na vyhlášení 
výsledků. 1. místo!!! Úžasné chvilky tak 
mohli prožívat všichni vimperští v sále. 
To však ještě nebylo vše, v soutěži 
ještě bylo další kvinteto, ovšem až 
druhý den. Pro změnu opět museli 
všichni vstávat již před šestou hodinou, 
neboť místo ubytování bylo vzdáleno 
hodinu od Orlové. Následovalo čekání 
na soutěžní výkon druhého souboru, 
který hrál ve složení David Herc, 
Matyáš Vilam – trubky, Jiří Půbal – 
lesní roh, Martin Probst – trombon, 
David Narin – tuba. „Mladíci“ předvedli 
také pěkný výkon, za který si „vyslou-
žili“ krásné 2. místo. Ve večerních 
hodinách se všichni v pořádku dostali 
zpět na Šumavu.  
1. a 2. místo z celostátní soutěže je 
veliký úspěch, který navazuje na úspě-
chy vimperských žesťů z předchozích 
let. Kromě výše uvedených žáků se 
o tyto skvělé výsledky zasloužil hlavně 
jejich pedagog Karel Škvrna. Díky 
všem!!!

Mgr. Pavel Vališ
ředitel ZUŠ Vimperk

Úspěšné vimperské žestě  



Pokračování ze strany 1
Rok 1995
Na začátku roku 1995 došlo 

k značné přestavbě a k mohutnému 
zvětšení počtu členů dětské dechovky. 
Dechovku opustili další vynikající 
členové a nastoupilo mnoho nových. 
Soubor se rozšířil na 56 členů. Nastala 
nová obrovská práce, dostat celou 
dechovku opět na vysokou úroveň.

První veřejné vystoupení nové 
dechovky v r. 1995 bylo 31. 3. 1995 
Bylo to vystoupení značně důležité, 
protože se jednalo o soutěž dětských 
dechových souborů. Soutěž se konala 
v Třeboni a náš soubor se zúčastnil v 
kategorii I. C Vzhledem k mladosti 
souboru bylo vystoupení velmi 
odvážné. Přesto skončilo velkým 
úspěchem, protože jsme skončili 
v naší kategorii na třetím místě. Na 
této soutěži zazněla poprvé v premiéře 
skladba od pana Jiřího Rady „Festa 
Musicale“, kterou skladatel věnoval 
našemu orchestru. Je to skladba velmi 
pěkná a také velmi těžká. Doufáme, že 
se stane stálou skladbou našeho 
repertoáru.

19. 4. 1995 veřejné vystoupení 
společně s mažoretkami + pochod 
městem z českobudějovického 
náměstí na výstaviště.

25. 4. a 28. 4. 1995 výchovné 
koncerty pro školy – menší obsazení 
dechovky. Tyto koncerty měly velký 
úspěch.

6. 5. 1995 vystoupení na slavnostní 
přísaze v obci Stachy u příležitosti 
osvobození americkou armádou. 
Program byl spojen se slavnostním 
koncertem a průvodem obcí s mažo-
retkami.

6. 5. 1995 vystoupení na slavnostní 
vojenské přísaze na náměstí ve Vim-
perku.

8. 5. 1995 slavnostní vystoupení 
u příležitosti osvobození v Českých 
Budějovicích společně s mažoretkami. 
Průvod městem začal na náměstí 
a pokračoval ulicemi starého města.

14. 5. 1995 vystupovala dechovka 
společně s mažoretkami na setkání 
dechovek v německém Aldersbachu. 
Zúčastnili jsme se pochodu městem 
a pak s velkým úspěchem vystoupení v 
místním obřím stanu. Samotný koncert 
trval 40 min. a byl provázen vystoupe-
ním mažoretek, což se velmi líbilo.

31. 5. 1995 Vystoupení pro CHKOŠ 
Vimperk, které se uskutečnilo 
v Borové Ladě u příležitosti otevření 
nových informačních pavilonů pro 

průvod účastníků přes celé Strakoni-
ce a ukončila oslavu koncertem 
u strakonického Hradu.

28. června 1995 koncertovala 
dětská dechovka ZUŠ Vimperk na 
fotbalovém stadionu při fotbalovém 
utkání.

29. června 1995 po dopoledním 
průvodu městem koncertovala 
dechovka na hřišti I. ZŠ Vimperk 
u příležitosti závěru školního roku 
1994 –1995.

7. července 1995 vystupovala 
dechovka s mažoretkami na stachov-
ské pouti. Po průvodu obcí vystupo-
vala v místním parku.

Petr Staněk

 návštěvníky Šumavy. Přítomen byl
(ministr životního prostředí ČR) pan 
Benda.

Dne 10. 5. 1995 byla dechovka 
pozvána na 1. Přehlídku mládežnic-
kých a dechových hudeb do Benešo-
va. Na této přehlídce jsme se sešli 
s panem skladatelem Jaroslavem 
Dufkem a předali jsme mu pozvání na 
2. setkání dechovek ve Vimperku, 
které se bude konat 17. června.

17. června 1995 II. Setkání 
dechových hudeb ve Vimperku.
Setkání se zúčastnily tyto orchestry: 
DDO – Benešov, DDO – Písek, DDO 
– Vlašim, DDO – Plzeň, DDO – 
Volary, DDO - Vimperk.

Na setkání byli přítomni opět 
hudební skladatelé pan Jiří Rada 
a pan Jaroslav Dufek. Pan Jaroslav 
Dufek řídil osobně závěrečnou 
skladbu, kterou zahrály všechny 
kapely dohromady (celkem 260 
muzikantů) a byl to pochod „Okolo 
Břežánky „.

24. června 1995 byla dětská 
dechovka pozvána k účasti na osla-
vách 75 let založení gymnázia 
ve Strakonicích. Dechovka spolu 
s mažoretkami odvedla obrovský

ZUŠKA - JARO-LÉTO 2016

Nabízíme vám:

Zabezpečovací systémy

Kamerové systémy

Požární signalizace

Elektroinstalace 

ZABEZPEČÍME 
BYT, DŮM, FIRMU

388 416 500 
www.itprofi.cz
Pivovarská 111, Vimperk

Našimi klienty jsou: 

Navrhujeme řešení a instalujeme zabezpečovací systémy 

domácnosti 

drobní živnostníci

velké společnosti 

Dechový orchestr –Z historie 
– 4. díl
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